
UCHWAŁA NR 90/XI/2011 
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Drobin, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Miasto i Gmina Drobin, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa się  przystanki komunikacyjne na terenie miasta Drobin, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
i Gmina Drobin, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.  

§ 3. 1. Ustala się za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 miesięczną odpłatność oraz określa się 
sposób i terminy jej uiszczania:  

1) dzienna suma wjazdów na udostępnione przystanki ustalona na podstawie załączonego rozkładu jazdy pomnożona przez ilość dni 
korzystania z przystanków w ciągu miesiąca;  

2) odpłatnoś ć  miesięczna za korzystanie z przystanków jest wynikiem pomnożenia pozycji, o której mowa w pkt 1 przez 
jednostkową kwotę odpłatności za wjazd na przystanek;  

3) jednostkową  kwotę  odpłatności za wjazd na przystanek ustala się  netto w wysokości 0,05 zł  za jedno zatrzymanie środka 
transportu na przystanku.  

2. Zmiany rozkładu jazdy, ilości przystanków komunikacyjnych wymagają  powiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 
celem ponownego wyliczenia odpłatności, o której mowa w ust. 1.  

§ 4. Środki pozyskane z udostępnienia przystanków, o których mowa w § 3 przeznacza się  w całości na wymianę  urządzeń 
przystankowych i ich utrzymanie.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

  

 
Uzasadnienie 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła  w życie z dniem 1 marca br. stanowi, iż  do zadań  organizatora 
publicznego transportu zbiorowego (Burmistrz Miasta i Gminy Drobin) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy określenie przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Miejską w Drobinie.  
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/XI/2011 

Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

Lista przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Drobin  

  

  
  
  

  

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/XI/2011 

Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA 

DROBIN  

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Drobin, które stanowią  własność Miasta i Gminy 
Drobin lub są  przez nią  zarządzane, zwane dalej „przystankami”, mogą  korzystać  operator publicznego transportu zbiorowego oraz 
przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest zawarcie umowy na korzystanie z przystanków na terenie miasta Drobin.  

§ 2. 1. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków należy dołączyć:  

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej 
podaną w kilometrach i odległości między przystankami,  

2) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw,  

3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.  

2. Do wniosku o zawarcie umowy z Miastem i Gminą Drobin na korzystanie z przystanków należy dołączyć:  

1) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,  

2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy.  

3. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia. Umowa określa w szczególności:  

1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach,  

2) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.  

4. Umowa na korzystanie z przystanków może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:  

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych 
przewoźników,  

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,  

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,  

4) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez między innymi blokowanie wjazdu innym na przystanki innym 
przewoźnikom,  

5) nie powiadomienie Miasta i Gminy Drobin o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta,  

6) zaprzestania działalności przewozowej.  

§ 3. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać  się  wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie 
pasażerów).  

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej 
wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę  operatora lub 
przewoźnika i ewentualnie jego logo.  

4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy 
(operatora, przewoźnika).  

5. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz reklam.  

6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:  

a) korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,  

b) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.  

§ 4. 1. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków jeżeli:  

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków 
przez uprawnionych przedsiębiorców);  

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

  

  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Drobinie  

 
 

Adam Zbigniew Kłosiński 

Lp. Pełna nazwa przystanku komunikacyjnego Ulica Miejscowość Gmina 
1 Rynek ul. Rynek Drobin Drobin 
2 Sierpecka ul. Sierpecka Drobin Drobin 
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UCHWAŁA NR 90/XI/2011 
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Drobin, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Miasto i Gmina Drobin, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa się  przystanki komunikacyjne na terenie miasta Drobin, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
i Gmina Drobin, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.  

§ 3. 1. Ustala się za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 miesięczną odpłatność oraz określa się 
sposób i terminy jej uiszczania:  

1) dzienna suma wjazdów na udostępnione przystanki ustalona na podstawie załączonego rozkładu jazdy pomnożona przez ilość dni 
korzystania z przystanków w ciągu miesiąca;  

2) odpłatnoś ć  miesięczna za korzystanie z przystanków jest wynikiem pomnożenia pozycji, o której mowa w pkt 1 przez 
jednostkową kwotę odpłatności za wjazd na przystanek;  

3) jednostkową  kwotę  odpłatności za wjazd na przystanek ustala się  netto w wysokości 0,05 zł  za jedno zatrzymanie środka 
transportu na przystanku.  

2. Zmiany rozkładu jazdy, ilości przystanków komunikacyjnych wymagają  powiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 
celem ponownego wyliczenia odpłatności, o której mowa w ust. 1.  

§ 4. Środki pozyskane z udostępnienia przystanków, o których mowa w § 3 przeznacza się  w całości na wymianę  urządzeń 
przystankowych i ich utrzymanie.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

  

 
Uzasadnienie 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła  w życie z dniem 1 marca br. stanowi, iż  do zadań  organizatora 
publicznego transportu zbiorowego (Burmistrz Miasta i Gminy Drobin) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy określenie przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Miejską w Drobinie.  
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/XI/2011 

Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

Lista przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Drobin  

  

  
  
  

  

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/XI/2011 

Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA 

DROBIN  

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Drobin, które stanowią  własność Miasta i Gminy 
Drobin lub są  przez nią  zarządzane, zwane dalej „przystankami”, mogą  korzystać  operator publicznego transportu zbiorowego oraz 
przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest zawarcie umowy na korzystanie z przystanków na terenie miasta Drobin.  

§ 2. 1. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków należy dołączyć:  

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej 
podaną w kilometrach i odległości między przystankami,  

2) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw,  

3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.  

2. Do wniosku o zawarcie umowy z Miastem i Gminą Drobin na korzystanie z przystanków należy dołączyć:  

1) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,  

2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy.  

3. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia. Umowa określa w szczególności:  

1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach,  

2) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.  

4. Umowa na korzystanie z przystanków może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:  

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych 
przewoźników,  

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,  

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,  

4) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez między innymi blokowanie wjazdu innym na przystanki innym 
przewoźnikom,  

5) nie powiadomienie Miasta i Gminy Drobin o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta,  

6) zaprzestania działalności przewozowej.  

§ 3. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać  się  wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie 
pasażerów).  

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej 
wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę  operatora lub 
przewoźnika i ewentualnie jego logo.  

4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy 
(operatora, przewoźnika).  

5. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz reklam.  

6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:  

a) korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,  

b) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.  

§ 4. 1. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków jeżeli:  

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków 
przez uprawnionych przedsiębiorców);  

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
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UCHWAŁA NR 90/XI/2011 
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Drobin, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Miasto i Gmina Drobin, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa się  przystanki komunikacyjne na terenie miasta Drobin, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
i Gmina Drobin, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.  

§ 3. 1. Ustala się za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 miesięczną odpłatność oraz określa się 
sposób i terminy jej uiszczania:  

1) dzienna suma wjazdów na udostępnione przystanki ustalona na podstawie załączonego rozkładu jazdy pomnożona przez ilość dni 
korzystania z przystanków w ciągu miesiąca;  

2) odpłatnoś ć  miesięczna za korzystanie z przystanków jest wynikiem pomnożenia pozycji, o której mowa w pkt 1 przez 
jednostkową kwotę odpłatności za wjazd na przystanek;  

3) jednostkową  kwotę  odpłatności za wjazd na przystanek ustala się  netto w wysokości 0,05 zł  za jedno zatrzymanie środka 
transportu na przystanku.  

2. Zmiany rozkładu jazdy, ilości przystanków komunikacyjnych wymagają  powiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 
celem ponownego wyliczenia odpłatności, o której mowa w ust. 1.  

§ 4. Środki pozyskane z udostępnienia przystanków, o których mowa w § 3 przeznacza się  w całości na wymianę  urządzeń 
przystankowych i ich utrzymanie.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

  

 
Uzasadnienie 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła  w życie z dniem 1 marca br. stanowi, iż  do zadań  organizatora 
publicznego transportu zbiorowego (Burmistrz Miasta i Gminy Drobin) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy określenie przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Miejską w Drobinie.  
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/XI/2011 

Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

Lista przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Drobin  

  

  
  
  

  

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/XI/2011 

Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA 

DROBIN  

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Drobin, które stanowią  własność Miasta i Gminy 
Drobin lub są  przez nią  zarządzane, zwane dalej „przystankami”, mogą  korzystać  operator publicznego transportu zbiorowego oraz 
przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest zawarcie umowy na korzystanie z przystanków na terenie miasta Drobin.  

§ 2. 1. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków należy dołączyć:  

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej 
podaną w kilometrach i odległości między przystankami,  

2) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw,  

3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.  

2. Do wniosku o zawarcie umowy z Miastem i Gminą Drobin na korzystanie z przystanków należy dołączyć:  

1) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,  

2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy.  

3. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia. Umowa określa w szczególności:  

1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach,  

2) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.  

4. Umowa na korzystanie z przystanków może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:  

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych 
przewoźników,  

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,  

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,  

4) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez między innymi blokowanie wjazdu innym na przystanki innym 
przewoźnikom,  

5) nie powiadomienie Miasta i Gminy Drobin o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta,  

6) zaprzestania działalności przewozowej.  

§ 3. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać  się  wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie 
pasażerów).  

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej 
wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę  operatora lub 
przewoźnika i ewentualnie jego logo.  

4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy 
(operatora, przewoźnika).  

5. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz reklam.  

6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:  

a) korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,  

b) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.  

§ 4. 1. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków jeżeli:  

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków 
przez uprawnionych przedsiębiorców);  

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

  

  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Drobinie  

 
 

Adam Zbigniew Kłosiński 

Lp. Pełna nazwa przystanku komunikacyjnego Ulica Miejscowość Gmina 
1 Rynek ul. Rynek Drobin Drobin 
2 Sierpecka ul. Sierpecka Drobin Drobin 
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UCHWAŁA NR 90/XI/2011 
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Drobin, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Miasto i Gmina Drobin, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa się  przystanki komunikacyjne na terenie miasta Drobin, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
i Gmina Drobin, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.  

§ 3. 1. Ustala się za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 miesięczną odpłatność oraz określa się 
sposób i terminy jej uiszczania:  

1) dzienna suma wjazdów na udostępnione przystanki ustalona na podstawie załączonego rozkładu jazdy pomnożona przez ilość dni 
korzystania z przystanków w ciągu miesiąca;  

2) odpłatnoś ć  miesięczna za korzystanie z przystanków jest wynikiem pomnożenia pozycji, o której mowa w pkt 1 przez 
jednostkową kwotę odpłatności za wjazd na przystanek;  

3) jednostkową  kwotę  odpłatności za wjazd na przystanek ustala się  netto w wysokości 0,05 zł  za jedno zatrzymanie środka 
transportu na przystanku.  

2. Zmiany rozkładu jazdy, ilości przystanków komunikacyjnych wymagają  powiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 
celem ponownego wyliczenia odpłatności, o której mowa w ust. 1.  

§ 4. Środki pozyskane z udostępnienia przystanków, o których mowa w § 3 przeznacza się  w całości na wymianę  urządzeń 
przystankowych i ich utrzymanie.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

  

 
Uzasadnienie 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła  w życie z dniem 1 marca br. stanowi, iż  do zadań  organizatora 
publicznego transportu zbiorowego (Burmistrz Miasta i Gminy Drobin) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy określenie przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Miejską w Drobinie.  
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90/XI/2011 

Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

Lista przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Drobin  

  

  
  
  

  

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/XI/2011 

Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA 

DROBIN  

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Drobin, które stanowią  własność Miasta i Gminy 
Drobin lub są  przez nią  zarządzane, zwane dalej „przystankami”, mogą  korzystać  operator publicznego transportu zbiorowego oraz 
przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest zawarcie umowy na korzystanie z przystanków na terenie miasta Drobin.  

§ 2. 1. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków należy dołączyć:  

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej 
podaną w kilometrach i odległości między przystankami,  

2) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw,  

3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.  

2. Do wniosku o zawarcie umowy z Miastem i Gminą Drobin na korzystanie z przystanków należy dołączyć:  

1) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,  

2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy.  

3. Umowę zawiera się na okres ważności zezwolenia. Umowa określa w szczególności:  

1) ilość zatrzymań środka transportu na przystankach,  

2) wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.  

4. Umowa na korzystanie z przystanków może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:  

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych 
przewoźników,  

2) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,  

3) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,  

4) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez między innymi blokowanie wjazdu innym na przystanki innym 
przewoźnikom,  

5) nie powiadomienie Miasta i Gminy Drobin o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta,  

6) zaprzestania działalności przewozowej.  

§ 3. 1. Korzystanie z przystanków może odbywać  się  wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie 
pasażerów).  

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej 
wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę  operatora lub 
przewoźnika i ewentualnie jego logo.  

4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy 
(operatora, przewoźnika).  

5. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz reklam.  

6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:  

a) korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,  

b) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.  

§ 4. 1. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków jeżeli:  

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków 
przez uprawnionych przedsiębiorców);  

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
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